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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 48 

rady města  
  konané 05.11.2008  
 
Přítomni členové rady města: Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav 

Tóth  
 
Omluveny: Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje zřízení věcných břemen v souvislosti s plánovanou realizací liniové stavby 

„Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ s jednotlivými vlastníky pozemků v k. ú. 
Horní Lipka dle abecedního seznamu organizací a občanů pro k.ú. Horní Lipka pro 
oprávněné město Králíky. RM zároveň schvaluje do doby realizace stavby uzavřít 
s jednotlivými vlastníky pozemků smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení 
věcného břemene.  

zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcných břemen v souvislosti s plánovanou realizací liniové stavby 
„Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ s jednotlivými vlastníky pozemků v k. ú. 
Heřmanice u Králík dle abecedního seznamu organizací a občanů pro k.ú. 
Heřmanice u Králík pro oprávněné město Králíky. RM zároveň schvaluje do doby 
realizace stavby uzavřít s jednotlivými vlastníky pozemků smlouvy o uzavření 
budoucích smluv o zřízení věcného břemene.  

zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje vypovědět nájemní vztah k pozemku p. p. č. 586/3 v k. ú. Horní Morava 
upravený nájemní smlouvou č. 124060 uzavřenou mezi městem Králíky a s.p. Lesy 
České republiky. 

zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o právu stavby na cizím pozemku ze dne 18.02.2008 
mezi městem Králíky a společností A+R, s. r. o, Jirny.  

zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
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RM, schvaluje rozpočtové opatření číslo 10034, 10036, 70526, 298222, 61340, 229 a 
interní rozpočtové opatření číslo 7, kterým se  zvyšuje schválený rozpočet 
v příjmech a výdajích o částku 1.000.000,- Kč. 

zodpovědný:  finanční odbor  
termín:  ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje pro zajištění vánočních trhů nákup sladkostí pro děti z vystupujících MŠ 

do výši Kč 2.000,-- a nákup 200 ks porcelánových hrníčků. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje podání žádosti o přidělení dotace prostřednictvím Euroregionu Glacensis 

na projekt Festival příhraničí a ukládá vedoucímo OŠKT připravit podklady pro 
podání žádosti v termínu do 14.11.2008 

zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy,  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM posoudila došlé nabídky k veřejné zakázce na služby zadané městem Králíky pro 

projekt „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ a na základě hodnotících kritérií 
přijímá nabídku od firmy EVČ, s. r. o. Pardubice. a pověřuje starostku města 
jednáním s vybranou firmou o smlouvě a jejím podpisem.  

zodpovědný:  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje uzavření městského úřadu pro veřejnost dne 31.12.2008 a 02.01.2009.  

zodpovědný: tajemník, vedoucí odboru  
termín: 31.12.2008 
hlasováno: 3:0:0 

 
RM schvaluje znění výzvy k podání nabídek na zakázku a služby malého rozsahu na 

zpracování dokumentace pro provedení stavby na projekt „Vojenské muzeum 
Králíky“ a ukládá vedoucímu odboru VTS zveřejnit výzvu obvyklým způsobem. 

zodpovědný: vedoucí odboru VTS 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
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………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                starostka                                                                                   místostarosta 
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